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De Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij adviseert de beleidsmakers, in hoofdzaak de Vlaamse 
Regering en het Vlaams Parlement, over landbouw en visserij in de brede zin van het woord. De adviezen, zoals 
vastgesteld door de belanghebbenden vertegenwoordigd in de adviesraad, passen in een gedragen politieke 
besluitvorming. 

 

Adviesvraag: Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 februari 
2017 

Adviesvrager: Geert Bourgeois - Vlaams Minister-President en Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend 
Erfgoed 

Ontvangst adviesvraag: 23 juni 2017 

Adviestermijn: 30 kalenderdagen 

Goedkeuring raad: 18 juli 2017 

 

Adviesnummer: 2017-11 

Contactpersoon:  Kris Van Nieuwenhove - kvnieuwenhove@serv.be 
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Briefadvies uitvoeringsbesluit onteigeningsdecreet 

Mijnheer de minister-president 

 

De Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij ontving op 23 juni 2017 uw 

adviesvraag over het ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het Vlaams 

Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017. 

De SALV bracht op 29 april 2016 een advies uit over het ontwerp onteigeningsdecreet. In dit 

advies vroeg de SALV onder meer om betrokken te worden in het verdere proces. De SALV 

is dan ook tevreden dat de Raad om advies gevraagd wordt over dit uitvoeringsbesluit. 

In de nota aan de Vlaamse Regering bij de tweede principiële goedkeuring van het 

ontwerpdecreet werd opgemerkt dat verschillende elementen die in het SALV-advies werden 

opgesomd, hun beslag dienen te krijgen in de (te herziene) pachtwet. De SALV vraagt dan 

ook om deze elementen niet uit het oog te verliezen. 

De SALV is van mening dat dit uitvoeringsbesluit op correcte wijze uitvoering geeft aan het 

decreet en formuleert in deze fase geen bijkomende bemerkingen. 

 

Hoogachtend 

  

Hendrik Vandamme   

voorzitter    

 

 

 

Kopie: Joke Schauvliege 


